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تدشين مركز الورش الميكانيكية الجديد في الجعيمة

مها كبير اإلدارييــن التنفيذيين  نصائــح ورؤى عديــدة قدَّ
لشــركة )شــلمبرغير(، الســيد أوليفييــه لــو بــوش، ألعضــاء 
المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب، خــال زيارتــه 
األخيــرة لمبنــى اإلدارة الرئيــس فــي الظهران، حيث أشــار 
فــي إحداهــا إلــى أهميــة مواصلــة التعلــم لتجــاوز العراقيل 

والصعوبات.
جــاء ذلــك ضمــن جلســة نقــاش تفاعليــة اســتضافها 
ث فيهــا لــو بــوش حــول موضوعــات عــدة  المجلــس، وتحــدَّ
النفــط والغــاز وبالشــباب ومهــارات  ترتبــط بصناعــة 

القيادة.

الجعيمـة - ألكثـر مـن 80 عاًمـا، أظهـر فنيـو الصيانـة 
الموهوبـون فـي أرامكـو السـعودية براعـة بالغة فـي إصاح 
المعـدات لتواصـل منشـآت الشـركة أعمالهـا الموثوقـة فـي 

مجال إنتاج الزيت والغاز.
الخدمـات  ورش  إلدارة  جديـد  مرفـق  افتتـاح  ومـع 
الميكانيكيـة فـي منطقة الجعيمـة، أصبحت الشـركة قادرة 
أكثـر مـن أي وقـت مضـى للتحـرك إلـى مـا يتجـاوز أعمـال 
اإلصـاح إلـى توطيـن تصميـم وتصنيـع المعـدات الدقيقـة 
وقطـع الغيـار التـي مـن شـأنها المحافظـة علـى تشـغيل 

القافلة األسبوعية

سكوت بالدوف

روح المبادرة
المجلــس  مــه  بعــرض قدَّ النقــاش  وافتُتحــت جلســة 
االستشــاري للقــادة الشــباب، ليتــداول الحديــث بعــد ذلــك 
اآلفــاق الحاليــة والمســتقبلية للصناعــة، وأدوار الجيــل 

الشاب ضمنها.
وقــال لــو بــوش: »هــذه فرصــة مناســبة للقطــاع بــأن 
يتخلــى عــن طــور الدفــاع، ليتحلــى بالمبــادرة وينشــئ 
ساســل قيمــة جديــدة«، موضًحــا أنــه ال يوجــد ناقــل 
للطاقــة أعلــى كفــاءة مــن النفــط فــي الوقــت الراهــن، وأن 
الجهــود تســتمر فــي تعزيــز كفــاءة اســتهاك الطاقــة 
ــات  ــة واالنبعاث ــة الطاق ــن خــال خفــض كثاف ــا م وإنتاجه

الكربونية.
وأكــد لــو بــوش أن مفتــاح تحــوُّل الطاقــة يكمــن فــي 

مرافق الشركة بأمان وموثوقية وكفاءة. 

أحدث التقنيات
وفـي حفـل التدشـين للمشـروع الـذي حضـره عـدد مـن 
أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة، قال المدير التنفيذي 
للخدمـات الصناعيـة، األسـتاذ  فهـد العبدالكريـم: »يمثـل 
هـذا االفتتـاح نقطـة مهمـة فـي اسـتخدام أحـدث التقنيـات 
التـي تنقـل إصـاح معـدات أرامكـو السـعودية إلـى مسـتوى 

أعلى«. 
كمـا رحـب بهـم فـي المرافـق الجديـدة مديـر إدارة ورش 

ــل  فهمهــا علــى المســتوى الجزيئــي، موضًحــا أن هــذه تمثِّ
ومواصلــة  جديــدة،  تجاريــة  أعمــال  إلنشــاء  فرصــة 
استكشــاف مفهــوم )األســواق اإلقليميــة للطاقــة(. كمــا 
د ثــاث مراحــل مقبلــة يتوقــع أن تمــر بهــا هــذه  حــدَّ
ثــم  النفــط واســتقراره،  إنتــاج  الصناعــة، وهــي: نمــو 
االنتقــال إلــى الغــاز وســيطرته، وفــي النهايــة هيمنــة 

الطاقة المتجددة.

التعويل على الشباب
وعندمـا ُسـئل لـو بـوش عـن كيفيـة اسـتقطاب شـركة 
)شـلمبرغير( لموظفيهـا األصغـر سـًنا واالحتفـاظ بهـم، 
قـال إن الشـركة قامـت بذلـك مـن خـال تسـريع التحـوُّل 
الرقمـي وتطويـر مشـاريع األعمـال الجديـدة، موضًحـا أن 

الخدمـات الميكانيكية بالوكالة، األسـتاذ سـعد الشـمراني، 
مشـيًرا فـي كلمتـه خـال الحفـل إلـى أن هـذه المنشـأة 
الجديـدة تمثـل حلًمـا تحقـق. وقـال: »ستسـاعدنا المرافـق 
الجديـدة علـى تحقيـق هدفنـا اإلسـتراتيجي لنكـون أفضـل 
مـزود خدمة في فئته للخدمـات الميكانيكية المبتكرة ذات 

القيمة المضافة وحلول إصاح المعدات«.
وشـملت فعاليات حفل تدشـين المرافق الجديـدة، زيارة 
»مركـز نبـض إدارة ورش الخدمـات الميكانيكيـة«، الـذي 
يراقـب أعمالهـا التي تقدمهـا في الوقت ذاتـه ألكثر من 70 
عميـًا فـي جميـع أنحاء الشـركة. ويعـد هذا المركـز لوحة 
معلومـات تفاعليـة وتحليليـة، ويوفـر تحليـًا مباشـًرا لحالة 
كل مهمة، إلى جانب تكلفتها ووقت اإلنجاز ورضا العماء. 
لتوزيـع  المسـبق  التخطيـط  اإلدارة مـن  المركـز  ويمكـن 
األعمـال وتنفيذهـا، وهـو مـا مـن شـأنه تحسـين تجربـة 
العميـل، باإلضافة إلى االسـتمرار في االسـتجابة لحاجات 

المعامل الملحة وتلبية الطلب.

عبقرية الهندسة العكسية
ويمثـل مركـز الهندسـة العكسـية فـي مرافـق خدمـات 
الـورش الميكانيكيـة الجديدة في الجعيمة محـور األعمال، 
حيـث يتـم إحضـار األجـزاء التالفـة لتقييمهـا، ومسـحها 
ضوئيا مسًحا ثاثي األبعاد، واختبارها ورسمها من خال 
برنامـج التصميم CAD. وما يحدث عـادة هو أن عديًدا من 
هـذه األجـزاء تأتـي من معدات قديمة، حيث تكون الشـركة 
المصنعـة األصليـة نفسـها لـم تعـد تنتـج قطـع الغيـار لتلـك 
األجـزاء. وعندهـا يمكـن إرسـال قطـع الغيـار إلـى الورشـة 
ليتـم تصنيعهـا داخلًيـا، ممـا يوفـر علـى الشـركة الوقـت 

أحـد هـذه المشـاريع، تحـت مسـمى )الطاقـة الجديـدة(، 
ـن الشـركة مـن أن تصبـح مـزوًدا للخدمـات بالنسـبة  مكَّ

للشركات خارج قطاع النفط والغاز.
د لـو بوش علـى تأثير وجـود هدف ورؤيـة واضحة  وشـدَّ
فـي اسـتقطاب الشـباب واالحتفاظ بهم، قائـًا: »ال ينبغي 
التقليـل مـن أهميـة وجـود رؤيـة للشـركة«، ففيهـا تكمـن 

الميزة التنافسية للمؤسسة.

صفات قادة اليوم
مــن جانــب آخــر، أكــد لــو بــوش أهميــة مــا أســماه 
بالعامــل البشــري، وقــال: »كان اتخــاذ القــرار هــو أهــم 
ســمة فــي القائــد، ولكــن األمــر مختلــف اآلن؛ فأنــت 
بحاجــة إلــى االهتمــام واالســتماع والمشــاركة، وأن يكــون 

الوصول إليك سهًا«.
ث لــو بــوش بالتفصيــل عــن أهميــة القــدرة علــى  وتحــدَّ
لتشــغيلية  ا لتفكيــر  ا طــرق  بيــن  بساســة  لتنقــل  ا
واإلســتراتيجية، كمــا ركــز علــى فائــدة التعطــش للمعرفــة 
فــي التكيــف مــع ظــروف الســوق والصناعــة المتغيــرة. 
ــي بالصــدق  ــى ضــرورة التحل ــه باإلشــارة إل ــم حديث واختت
واألصالــة، مذكــًرا المســتمعين إليــه بأهميــة عــدم نســيان 
جذورهــم، وقــال: »كــن علــى طبيعتــك، وتذكــر مــن أيــن 

أتيت«.

التعلم رحلة ال تنتهي
وفــي ختــام الجلســة، أشــار لــو بــوش إلــى أهميــة الــدور 
بنــاء اإلســتراتيجية  الــذي يؤديــه الجيــل الشــاب فــي 

وتطوير التقنية وتحقيق االستدامة.
وحــول نصيحتــه فيمــا يرتبــط بالتعامــل مــع عصــر 
التحــوالت المتســارعة، أوضــح لــو بــوش أن علــى الشــباب 
األخــذ بزمــام المبــادرة لتطويــر حلــول مبتكــرة تعالــج 

تحديات الصناعة، واالستمرار دائًما في رحلة التعلم.

سجاد الزاير )يمين( 
وكريس نابلو، من 

إدارة ورش الخدمات 
الميكانيكية، أثناء 

عملهما على صيانة 
بعض المعدات، 
باالستفادة من 

أحدث التقنيات 
المتوفرة في المركز 

الجديد.

كقائد عليك أن 
تستمع وتهتم 

وتتواصل 
وتتحلى 

بالمرونة وأال 
تتوقف عن 

التعلم
أوليفييه لو بوش

لضمـان  عاليـة  معاييـر  علـى  المحافظـة  مـع  والمـال 
االعتمادية والسـامة. ففـي عام 2020م، اسـتطاعت إدارة 
ورش الخدمـات الميكانيكية تصنيع 487 قطعة لخدمة 28 

جهة، مع خفض إجمالي للتكاليف بلغ 21.1 مليون دوالر.
ويضـم المرفـق الجديـد الـذي تبلـغ مسـاحته 9500 متر 

مربع أحدث تقنيات التصنيع في العالم، ومنها:
■  آلـة النفـث المائـي الكاشـطة - التـي تنتـج تيـاًرا عالـي 
الضغط من الماء، قادر على تنفيذ أعمال قطع للمعادن 
عالي الدقة، بسعة تصل إلى 6 أمتار في الطول وعرض 

3 أمتار بدقة تقارب 0.003.
■  اآلالت ذات المحـاور الخمسـة: تعمـل هـذه المخـارط 
وآالت الطحـن اآلليـة بالكامـل بتقنيـات التحكـم الرقمـي 
الحاسـوبية لتصنيـع قطـع الغيـار خـال سـاعات فقـط، 
مقارنـة بغيرهـا مـن الحلـول التي تسـتهلك أياًمـا وأحياًنا 

أشهًرا لتوفير قطع الغيار من الخارج.
■  نظـام اختبـار المحـركات - يختبـر هـذا النظـام ما يصل 
إلـى 35٫000 حصـان مـن المحـركات الكهربائيـة ذات 
مـن  2٫500 حصـان  إلـى  يصـل  ومـا  المتـردد،  التيـار 
المحركات التي تعمل بالتيار المباشـر، مع تحليل موسـع 
لـأداء الحركـي للمحـرك والقـدرة علـى تقليل اسـتهاك 

الطاقة.
الدفـع  ذاتيـة  العربـات  هـذه  توفـر   - الذكـي  ■  الناقـل 
والموجهـة عـن بعـد قـدرة منـاورة أسـهل للنقـل اآلمـن 

للمعدات التي يصل وزنها إلى 100 طن.
وتماشـًيا مع دعم الشـركة للتوطين، تمكن هـذه المرافق 
المحتـوى  زيـادة كميـة  السـعودية مـن  أرامكـو  الجديـدة 
المحلـي الـذي تنتجـه المملكـة، عوًضـا عـن اسـتيراده مـن 

الخارج.

يف جلسة نقاش استضافها املجلس االستشاري للقادة الشباب..

لو بوش يناقش قضايا الطاقة ويؤكد أهمية 
الجيل الشاب في صناعة مستقبلها
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شهد حفل الختام لبرنامج )إندوغينوس( تكريم الفرق الفائزة ضمن ثالث فئات تنبثق من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في حاضره ومستقبله.

ضمن برنامج )إندوغينوس( برعاية أرامكو السعودية..

الطاقات الشابة تواجه التحديات في قطاع الطاقة

أمضـــى المهنيـــون والطـــاب الشـــباب فـــي قطـــاع 
ـــم  ـــر مهاراته ـــي تطوي ـــة أشـــهر ف ـــة، مؤخـــًرا، ثاث الطاق
فـــي التقنيـــة والقيـــادة والتواصـــل ضمـــن برنامـــج 
الطاقـــات الســـنوي، )إندوغينـــوس(، الـــذي ترعـــاه 
أرامكـــو الســـعودية، وتديـــره جمعيـــة مهندســـي البتـــرول 

فرع المملكة.
وُقســـم المشـــاركون إلـــى فـــرق تتألـــف مـــن ثاثـــة 
إلـــى ســـتة أعضـــاء، لخـــوض تحـــٍد يهـــدف إلـــى التوصـــل 
اإلســـتراتيجية  للمشـــكات  مبتكـــرة  حلـــول  إلـــى 
المتعلقـــة بقضايـــا البيئـــة واالجتمـــاع والحوكمـــة، وذلـــك 
ضمـــن ثـــاث فئـــات، هـــي: االقتصـــاد القائـــم علـــى 
ــام  ــة لنظـ ــة المرنـ ــة ذات البنيـ ــون، والبيئـ ــر الكربـ تدويـ
العصـــر  فـــي  البيانـــات  وحوكمـــة  مزدهـــر،  بيئـــي 

الرقمي.

مهارات لمستقبل الطاقة
ـــا  ـــام للبرنامـــج، الـــذي ُعقـــد افتراضًي ـــاء حفـــل الخت وأثن
ــرول  ــي البتـ ــر مهندسـ ــال كبيـ ــزة، قـ ــرق الفائـ ــم الفـ لتكريـ

بالوكالـــة آنـــذاك، األســـتاذ علـــي المشـــاري، إن البرنامـــج مايكل آيفز
أثبـــت فـــي وقـــت وجيـــز أنـــه منصـــة فاعلـــة لصقـــل مهـــارات 
واإلســـتراتيجية  التقنيـــة  المجـــاالت  فـــي  الشـــباب 

والقيادية.
وخاطـــب المشـــاري الشـــباب المشـــاركين قائـــًا: »أؤكـــد 
لكـــم أن هنـــاك حاجـــة ماســـة لهـــذه المهـــارات مـــن أجـــل 

مستقبل صناعة الطاقة، ومستقبل المملكة كذلك«.
وقـــال المشـــاري: »لقـــد وصلتـــم إلـــى هـــذه المرحلـــة 
بعـــد برنامـــج ملـــيء بالتحديـــات الكبيـــرة، وفـــي ظـــل 

ظروف غير مسبوقة حًقا«.
ـــى الفخـــر أن أرى  ـــه ألمـــر يدعـــو إل ـــًا: »إن وأضـــاف قائ
هـــذه العقـــول الشـــابة الامعـــة مـــن أنحـــاء مختلفـــة مـــن 
العالـــم، وهـــي تتعـــاون إليجـــاد حلـــول مبتكـــرة لمشـــكات 
ـــة واالجتمـــاع  ـــرى، وخصوًصـــا فـــي مجـــال البيئ ـــة كب عالمي
والحوكمـــة، وهـــو مـــا ســـيلعب دوًرا محورًيـــا فـــي اســـتدامتنا 

المستقبلية«.
كمـــا أوضـــح المشـــاري أن المشـــاركين فـــي البرنامـــج قـــد 
ــدرة  ــم القـ ــى أن لديهـ ــير إلـ ــا يشـ ــز مـ ــن التميُّـ ــروا مـ أظهـ
والفرصـــة لصنـــع مســـتقبل أفضـــل للنـــاس وللكوكـــب، 
معرًبـــا عـــن تطلعـــه لرؤيـــة مـــا ســـينجزه هـــؤالء الشـــباب 

في المستقبل.

الفئة األولى: االقتصاد القائم على تدوير الكربون
الفائزون

ــاد القائـــم علـــى تدويـــر  اســـم المشـــروع: تطويـــر االقتصـ
الكربون في المملكة

أعضاء الفريق:
ريـــم الســـعدون، إدارة وصـــف ومحـــاكاة المكامـــن، 
وســـارة الرويلـــي، إدارة إســـتراتيجيات تطويـــر التنقيـــب 
واإلنتـــاج واالحتياطيـــات، وهالـــة الصـــادق، مركـــز األبحـــاث 
إدارة  الدبوســـي،  ودانـــة  إكســـبك،  فـــي  المتقدمـــة 
إســـتراتيجيات وتقاريـــر البيئـــة والمجتمـــع والحوكمـــة، 

وهاشم العوامي، إدارة هندسة صيانة اآلبار.
الخبيـــر المختـــص بهـــذه الفئـــة: أحمـــد عطـــار - إدارة 

إستراتيجيات تطوير التنقيب واإلنتاج واالحتياطيات

الفئـــة الثانيـــة: البيئـــة ذات البنيـــة المرنـــة لنظـــام 
بيئي مزدهر
الفائزون:

لتوزيـــع  متقدمـــة  حلـــول  تطويـــر  المشـــروع:  اســـم 
ومعالجة المياه في المدن المستقبلية

أعضاء الفريق:
مصعـــب طـــال، وإبراهيـــم البراهيـــم، ودخيـــل الدخيـــل، 

إدارة الخدمـــات االستشـــارية، وأحمـــد الحبيـــب، إدارة 
اإلنتـــاج فـــي رأس تنـــورة، وفـــواز محمـــد، إدارة المكامـــن 
فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، ومحمـــد الحـــرز، الشـــركة 

الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة

ـــا  ـــان ميشـــيل موفوت ـــة: جي ـــر المختـــص بهـــذه الفئ الخبي
موكينا - إدارة الموارد المتجددة

الفئة الثالثة: حوكمة البيانات في العصر الرقمي
الفائزون: 

اســـم المشـــروع: نظـــام العقـــود الذكيـــة لتجـــارة انبعاثـــات 
الكربون في المملكة

أعضاء الفريق:
علـــي الشـــويخات، إدارة هندســـة اإلنتـــاج فـــي منطقـــة 
كاتربـــاور، وعبـــداهلل  وكليمنـــس  الجنوبيـــة،  األعمـــال 
األبحـــاث  مركـــز  القاســـم،  وعبدالعزيـــز  الشـــهري، 
المتقدمـــة فـــي إكســـبك، وخالـــد اليحيـــا، إدارة وصـــف 
الملـــك  مدينـــة  وزينـــب حمـــود،  المكامـــن،  ومحـــاكاة 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
الخبيـــر المختـــص بهـــذه الفئـــة: روبـــرت بـــرن - المديـــر 

العالمي للتحوُّل الرقمي في شركة )ويذرفورد(

األستاذ نبيل الجامع )في وسط الصورة(، واألستاذ فهد الضبيب )الثاني من اليمين(، يستمعان إلى شرح حول المنتجات الوطنية التي عززت 
من إنتاجها مبادرات أرامكو السعودية للمواطنة، وذلك أثناء زيارة لمعرض "الدكان الوطني" في مبنى المجمع بالظهران.

تصوير: أحمد العيتاني

يف »الدكان الوطني«..

نماذج لنجاح مبادرات أرامكو السعودية للمواطنة
عنـد دخولـك إلـى مبنـى المجمـع فـي الظهـران، وحيـن تتجـه 
إلـى اليسـار قليـًا بعـد مكتـب االسـتقبال، ستسـتقبلك رائحـة 
القهوة الخوالنية مختلطة برائحة الورد الطائفي، في مزيج بهيٍّ 
ُصنـع بسـواعد وطنيـة. كمـا سـترى هنـاك منتجـات العسـل مـن 
مربي النحل المحليين في الباحة، وسيبهرك لونها الذهبي، وال 
بأس من تذُوّق ملعقة منها لتستمتع بروعة هذا المنتج الوطني!

عندهـا يكـون مثلـث البهجـة قـد اكتمل، مـن الـورد الطائفي 
ورائحته الزكية، والعسل الجنوبي وحاوته، والقهوة الخوالنية 

الجازانية بمزاجها ومذاقها الرائعين! 
هـذه المنتجـات تجدهـا عند زيارتـك لـ »الـدكان الوطني«، 
وهو معرض المنتجات الوطنية الذي ينظمه قسـم المواطنة 
في أرامكو السعودية في كلٍّ من مبنى المجمع في الظهران، 
ومجمـع الرمـال في بقيق، وحي نجمة فـي رأس تنورة، خال 
الفتـرة مـن 29 شـوال إلى 19 ذي القعدة 1442هــ )من 10 إلى 
29 يونيـو 2021م(، وذلـك بهـدف التعريـف بمبادرات الشـركة 
التـي تدعـم أصحاب الدخـل المحدود في مجـال الصناعات 
الصغيـرة والحـرف التقليديـة. ومـا هـذه إال بعـض قصـص 
النجـاح لمبـادرات المواطنـة فـي أرامكـو السـعودية، التـي 

نضجت بأبهى صورة، وال تزال تطمح للمزيد.
وقـد زار المعـرض، مؤخـًرا، كل مـن النائـب األعلـى للرئيـس 
للمـوارد البشـرية والخدمـات المسـاندة، األسـتاذ نبيـل عبداهلل 
الجامـع، والمديـر العام للشـؤون العامة، األسـتاذ فهد الضبيب، 
حيث استمعا لشرح حول مبادرات أرامكو السعودية المجتمعية 

التي وصلت إلى مستويات متقدمة في اإلنتاج والتسويق.

صنع الفارق في المجتمع
وفـي هـذا الشـأن، قـال األسـتاذ نبيـل الجامـع: »نحـن فـي 
أرامكـو السـعودية فخـورون بالتأثيـر الـذي يمكـن أن نُحدثـه 
علـى المجتمـع فـي المملكـة، وذلـك مـن خـال تعزيـز سـبل 

محمد العداربة

الحياة المستدامة، واإلسهام في تحسين االقتصاد«.
وأضـاف قائـًا: »وبغـرض جعـل جهودنـا متسـقة مـع رؤيـة 
المملكـة ٢٠٣٠ فإننـا حريصـون علـى تعزيـز المعرفـة وإلهـام 
اإلبـداع لبنـاء اقتصـاد مزدهـر، ومسـاعدة األفـراد ورواد 

األعمال على اتخاذ خطوات واسعة نحو المستقبل«.

زراعة القهوة
قامـت أرامكـو السـعودية بتوفيـر 203 آالف شـتلة مجانيـة 

فـي محافظـة الدايـر فـي جـازان، ودعـم 970 مزارًعـا أنتجوا 
812 طًنـا مـن حبـوب القهـوة المختصـة. كمـا قامـت الشـركة 
بتدريب المزارعين على أساليب الزراعة المتقدمة، والسقي 

والمعالجة، والتعبئة والتغليف.

الورد الطائفي
ـنت الشـركة مصنـع الـورد  فـي شـهر أبريـل الماضـي، دشَّ
الطائفـي، روزيار )Rosyar(، لينتج 100 ألف وحدة سـنوًيا من 

منتجـات العنايـة بالبشـرة، وذلـك باسـتخدام أجـود أنـواع 
الورود وفًقا للمواصفات والمعايير العالمية.

تربية النحل
كمـا قدمـت أرامكـو السـعودية الدعم لما يقرب مـن 1500 
مربـي نحـل، بينهم 50 سـيدة، عبر توفير جميـع االحتياجات 
الازمة إلنتاج العسل، مقدمة لهم الدعم واألدوات والتدريب 

الخاص والخبرات.

نحن حريصون 
على تعزيز 

المعرفة وإلهام 
اإليداع ومساعدة 

األفراد ورواد 
األعمال على 
اتخاذ خطوات 

واسعة نحو 
المستقبل

نبيل الجامع
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ســـكوت بالدوف

خـــال ســـنة اكتنفتهـــا تحديـــات غيـــر مســـبوقة 
ألقـــت بظالهـــا علـــى المشـــهد العالمـــي لاقتصـــاد 
وقطـــاع الطاقـــة، نجحـــت أرامكـــو الســـعودية فـــي 
تحقيـــق إنجـــازات مذهلـــة مكنتهـــا مـــن المحافظـــة 
ـــد اإلمـــداد  ـــى صعي ـــة عل ـــا كشـــركة موثوق ـــى منزلته عل
بالطاقـــة، وذلـــك برغـــم األوقـــات الصعبـــة، التـــي 
ـــة  ـــا ساســـل اإلمـــداد فـــي مناطـــق مختلف ـــت فيه ل تعطَّ

مـــن العالم بســـبب الجائحة.

وبرغـــم تلـــك التحديـــات التـــي فرضتهـــا الجائحـــة، 
لـــم تَِحـــد الشـــركة أبـــًدا عـــن إســـتراتيجيتها الراميـــة 
إلـــى تعزيـــز مكانتهـــا الرائـــدة علـــى خارطـــة التقنيـــة 

والطاقـــة العالمية.

لعـــام  للتميُّـــز  الرئيـــس  ئـــز  جوا حفـــل  وخـــال 
تلـــك  علـــى  مســـلَّطة  ء  ا األضـــو نـــت  كا  ، 2021م
لعـــام  ا ر  مـــدا علـــى  قـــت  تحقَّ لتـــي  ا اإلنجـــازات 

الماضـــي لاحتفاء بها.

ز في نطاق أوسع التميُّ
ـــام لتشـــمل  ـــذا الع ـــز له ـــات الجوائ ـــع نطـــاق فئ وتوسَّ
كًا مـــن الســـامة، والبيئـــة، والصيانـــة والموثوقيـــة، 
والتميُّـــز التشـــغيلي، ومشـــاركة الموظفيـــن، وتميُّـــز 

الشـــركات المنتسبة.

االبتـــكار  جوهـــر  علـــى  التركيـــز  خـــال  ومـــن 
ــاءة،  ــياق الكفـ ــي سـ ــاس فـ ــة للقيـ ــينات القابلـ والتحسـ
تُســـهم اإلدارات الفائـــزة فـــي تمكيـــن الشـــركة مـــن 
وتحقيـــق  لأعمـــال،  المثلـــى  الممارســـات  تطويـــر 
بالنمـــو  يرتبـــط  فيمـــا  المـــدى  بعيـــدة  أهدافهـــا 
وتحقيـــق النفـــع والفائـــدة، والتـــي تســـاعد بدورهـــا 
يـــة  د االقتصا فهـــا  أهدا تحقيـــق  علـــى  لمملكـــة  ا

واالجتماعيـــة فـــي إطار رؤيـــة 2030 الطموحة.

أرامكـــو  رئيـــس  هنَّـــأ  الجوائـــز،  حفـــل  وخـــال 
الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس 
أميـــن حســـن الناصـــر، الفائزيـــن قائـــًا: »عزمكـــم 
الريـــادة خـــال األوقـــات العصيبـــة  علـــى تحقيـــق 
ارتقـــى بمبـــدأ التميُّـــز الـــذي ننتهجـــه إلـــى آفـــاق 

أرحب«.

وأضـــاف قائـــًا: »كفريـــق عالمـــي واحـــد، أنتـــم 
ئـــدة  والفا لنفـــع  ا تحقيـــق  علـــى  تعملـــون  جميًعـــا 
لعمائنـــا ومســـاهمينا، وتُســـهمون فـــي المحافظـــة 

على مســـتقبل الشـــركة«.

وقـــال الناصـــر: »لقـــد أظهرتـــم لنـــا أننـــا نســـتطيع 
الرائـــدة  الطاقـــة والكيميائيـــات  نكـــون شـــركة  أن 
علـــى مســـتوى العالـــم، وأنـــا ممتـــن كل االمتنـــان لمـــا 

تبذلونـــه مـــن جهود على هـــذا الصعيد«.

وقـــد أعـــرب الناصـــر عـــن فخـــره باإلنجـــازات 
ــا  ــز، مضيًفـ ــزة بالجوائـ ــات الفائـ ــا الجهـ ــي حققتهـ التـ

ز خالل األوقات العصيبة في حفل جوائز الرئيس لعام 2021م.. االحتفاء بالتميُّ

مـــن  الخـــروج  طـــور  فـــي  نحـــن  »بينمـــا  بقولـــه: 
الجائحـــة، أود أن تعلمـــوا أن جهودكـــم تحظـــى بغايـــة 
التقديـــر، وأنهـــا ضروريـــة جـــًدا ألرامكـــو الســـعودية، 

ولقطـــاع الطاقـــة والمملكة أيًضا«.

ــا  ــا كمـ ــه إلينـ ــم تتجـ ــار العالـ ــر: »أنظـ ــال الناصـ وقـ
لـــم يســـبق ذلـــك مـــن قبـــل؛ لـــذا دعونـــا نبِيّـــن للعالـــم 

جوهرنـــا، وما يمكننـــا إنجازه مًعا«.

ز في السالمة التميُّ
ـــى الســـامة  ـــب عل ـــز عـــن كث ـــي التركي االســـتمرار ف
ــى  ــة علـ ــن المحافظـ ــركة مـ ــن الشـ ـ ــال يمكِّ ــي األعمـ فـ
التزامهـــا تجـــاه ســـامة موظفيهـــا ومجتمعاتهـــا، كمـــا 
أنـــه يمكنهـــا أيًضـــا مـــن المحافظـــة علـــى منزلتهـــا 
بينمـــا  بالطاقـــة،  العالـــم  إلمـــداد  موثوقـــة  كجهـــة 
للتعافـــي مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة  يواصـــل ســـعيه 

للجائحة.

وفـــي هـــذا الســـياق، ُكرمـــت ســـت إدارات فـــي 
أرامكـــو الســـعودية بجوائـــز لقـــاء مـــا حققتـــه مـــن 
تميُّـــز فـــي أدائهـــا فـــي مجـــال الســـامة واالرتقـــاء 
لهـــذه  ييـــر  المعا ُحـــددت  حيـــث  بهـــا،  المســـتمر 
التـــي  الرئيســـة  األداء  مؤشـــرات  وفـــق  الجوائـــز 

وضعتهـــا إدارة منع الخســـائر.

وظفـــرت إدارة تجزئـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي 
ينبـــع، وإدارة معمـــل الغـــاز فـــي العثمانيـــة، بالجائـــزة 
الذهبيـــة عـــن فئـــة أفضـــل أداء مـــن جانـــب اإلدارات 
ــل  ــة ألفضـ ــزة الذهبيـ ــت الجائـ ــا كانـ ــغيلية، فيمـ التشـ
أداء مـــن جانـــب اإلدارات المســـاندة مـــن نصيـــب 
األعمـــال  منطقـــة  فـــي  اإلنتـــاج  هندســـة  رة  دا إ
فـــي  الصناعـــي  األمـــن  أعمـــال  وإدارة  الجنوبيـــة، 
ـــازت إدارة أعمـــال إنجـــاز  ـــة الوســـطى. كمـــا ف المنطق
وإدارة  الجنوبيـــة،  األعمـــال  منطقـــة  فـــي  اآلبـــار 
اليابســـة فـــي الســـفانية، بالجائـــزة  اإلنتـــاج علـــى 
البرونزيـــة نظيـــر تحقيقهمـــا ألعلـــى مســـتوى مـــن 

التحسن.

البيئي ز  التميُّ
علـــى  بالمحافظـــة  الســـعودية  أرامكـــو  التـــزام 
ســـامة البيئـــة فـــي جميـــع أعمالهـــا، مـــن خـــال 
الحـــد مـــن االنبعاثـــات وتشـــجيع االقتصـــاد القائـــم 
علـــى تدويـــر الكربـــون، يمثـــل وســـيلة مهمـــة تســـتطيع 
بهـــا  تذلـــل  حلـــول  تقديـــم  خالهـــا  مـــن  الشـــركة 
ومـــن  العالميـــة،  البيئيـــة  العقبـــات  مـــن  مجموعـــة 

بينهـــا تغيـــر المناخ.

وقـــد تفوقـــت ســـت إدارات علـــى صعيـــد التميُّـــز 
ـــت مجـــاالت  البيئـــي، وذلـــك وفـــق معاييـــر دقيقـــة غطَّ

عديـــدة، مثـــل جـــودة الهـــواء، ومعالجـــة 
الميـــاه وترشـــيد اســـتهاكها، والصحـــة 
البيئيـــة والصناعيـــة، والمحافظـــة علـــى 
المخلفـــات،  وإدارة  الحيـــوي،  لتنـــوع  ا
قـــة  والطا الجوفيـــة،  ه  لميـــا ا يـــة  وحما

الخضراء.

ة  ئـــز لجا با ت  ا ر ا د إ خمـــس  زت  فـــا و
الذهبيـــة، وهـــي: إدارة إنتـــاج الغـــاز فـــي 
ـــإدارات  ـــوار عـــن أفضـــل أداء ل شـــمال الغ
التشـــغيلية، وإدارة أعمـــال إنجـــاز اآلبـــار 
عـــن  الجنوبيـــة  األعمـــال  منطقـــة  فـــي 

وإدارة  الخدميـــة،  لـــإدارات  أداء  أفضـــل 
ــاز الطبيعـــي  ــوائل الغـ ــل اســـتخاص سـ معمـ
فـــي الحويـــة عـــن أفضـــل أداء فـــي مجـــال 
ســـتخاص  ا و لطبيعـــي  ا ز  لغـــا ا ل  عمـــا أ
ســـوائله، وإدارة إنتـــاج المنطقـــة المغمـــورة 
ــال  ــل أداء فـــي مجـ ــن أفضـ ــفانية عـ ــي السـ فـ

أعمـــال اإلنتـــاج، وإدارة مصفـــاة ينبـــع عـــن 
أفضـــل أداء فـــي مجـــال التكريـــر وتجزئـــة 
لجهـــة  ا مـــا  أ لطبيعـــي.  ا ز  لغـــا ا ئل  ا ســـو
السادســـة فكانـــت إدارة معمـــل الغـــاز فـــي 
شـــدقم، التـــي نالـــت الجائـــزة الفضيـــة نظيـــر 
فئـــة  عـــن  لمســـتمر  ا لتحســـن  ا تحقيـــق 

اإلدارات التشـــغيلية.

الناصر يحتفي 
بالفائزين بجوائز 
ز  الرئيس للتميُّ
لعام 2021م

ز.. جوهٌر  التميُّ
تنبثق منه قيم 
أرامكو السعودية

ز في السالمة ز البيئيجوائز التميُّ ز في الصيانة والموثوقيةجوائز التميُّ جوائز التميُّ

إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة إنتاج الغاز في شمال الغوار
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة حقن مياه البحر
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة الخدمات المركزية ألحياء السكن
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة اإلنتاج في الشيبة
فئة أعلى مستوى من التحسن

إدارة أعمال إنجاز اآلبار في منطقة األعمال الجنوبية
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة معمل استخالص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية
فئة أعمال الغاز الطبيعي واستخاص سوائله

إدارة إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية
فئة أعمال اإلنتاج

إدارة مصفاة ينبع
فئة التكرير وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي

إدارة معمل الغاز في شدقم
فئة التحسين المستمر لإدارات التشغيلية

إدارة صيانة المعامل في بقيق
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة ورش الخدمات الميكانيكية
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة معمل الغاز في العثمانية
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة أعمال إنجاز اآلبار في منطقة األعمال الجنوبية
فئة أعلى مستوى من التحسن

إدارة اإلنتاج على اليابسة في السفانية
فئة أعلى مستوى من التحسن

إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية
فئة اإلدارات المساندة

إدارة أعمال األمن الصناعي في المنطقة الوسطى
فئة اإلدارات المساندة
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كفريق عالمي واحد، أنتم جميًعا تعملون على تحقيق 
النفع والفائدة لعمالئنا ومساهمينا، وُتسهمون في 

المحافظة على مستقبل الشركة. لقد أظهرتم لنا 
أننا نستطيع أن نكون شركة الطاقة والكيميائيات 

الرائدة على مستوى العالم، وأنا ممتن كل االمتنان 
لما تبذلونه من جهود على هذا الصعيد

أمين حسن الناصر

ز في الصيانة  التميُّ
والموثوقية

هـــذه الجائـــزة مخصصـــة إلدارات 
بمهمـــات  تضطلـــع  لتـــي  ا لشـــركة  ا
تكريـــم  بغـــرض  وذلـــك  نـــة،  الصيا
الجهـــود المبذولـــة فـــي هـــذا الصـــدد 
ـــز.  لتحقيـــق مســـتويات أعلـــى مـــن التميُّ
وتشـــمل النتائـــج المأمولـــة علـــى هـــذا 
الصيانـــة  بجهـــود  االرتقـــاء  الصعيـــد 
عمـــل  بيئـــة  ء  نشـــا إ و  ، قيـــة ثو لمو ا و
تنافســـية تحفـــز األداء، وتكريـــم النمـــاذج 
ــع  ــق النفـ ــا وتحقيـ ــداء بهـ ــدة لاقتـ الجيـ
ــاس األداء  ــة لقيـ ــر آليـ ــدة، وتوفيـ والفائـ
وتيـــرة  وتســـريع  المعرفـــي،  وللتبـــادل 
تنفيـــذ برامـــج الصيانـــة، ورفـــع مســـتوى 
مجلـــس  مـــج  وبرا بمبـــادرات  الوعـــي 

الصيانـــة في أرامكو الســـعودية.

وعلـــى مســـتوى اإلدارات التشـــغيلية، 
ظفـــرت إدارة حقـــن ميـــاه البحـــر بالجائـــزة 
ـــة  ـــازت إدارة صيان ـــن ف ـــة، فـــي حي الذهبي
المعامـــل فـــي بقيـــق بالجائـــزة الفضيـــة. 
وبالنســـبة لـــإدارات الخدميـــة، فـــازت 
ألحيـــاء  المركزيـــة  الخدمـــات  إدارة 

الســـكن بالجائـــزة الذهبيـــة، فيمـــا كانـــت الجائـــزة 
لخدمـــات  ا ورش  ة  ر ا د إ نصيـــب  مـــن  لفضيـــة  ا
ـــاج فـــي الشـــيبة  الميكانيكيـــة. كمـــا حصلـــت إدارة اإلنت
أعلـــى  تحقيـــق  نظيـــر  البرونزيـــة  الجائـــزة  علـــى 

مســـتوى من التحسن.

التشغيلي ز  التميُّ
ــي  ــًرا فـ ــتمر أمـ ــين المسـ ــج التحسـ ــي منهـ ــد تبنـ يُعـ
فـــي  التنافســـية  علـــى  للمحافظـــة  األهميـــة  غايـــة 
عالـــم ســـريع التغيـــر. وبالنســـبة ألرامكـــو الســـعودية، 
يُعـــد التميُّـــز التشـــغيلي بمثابـــة القـــوة المحركـــة التـــي 
تـــؤدي إلـــى اســـتمرار التحســـين. وتُكـــرم هـــذه الجائـــزة 
الهيدروكربونيـــة  المـــواد  أعمـــال  مرافـــق  أفضـــل 
تطبيـــق  فـــي  نجحـــت  التـــي  الخدميـــة،  والدوائـــر 
التميُّـــز التشـــغيلي، مـــن خـــال تحســـين العمليـــات، 
واتخـــاذ أفضـــل الممارســـات التـــي تـــؤدي إلـــى تحقيـــق 

التميُّـــز في األداء.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، فـــازت إدارة معمـــل الغـــاز فـــي 
الجائـــزة  علـــى  لتحصـــل  األول  بالمركـــز  البـــري 
الذهبيـــة عـــن فئـــة المرافـــق التشـــغيلية، فيمـــا فـــازت 
الســـفانية  فـــي  المغمـــورة  المنطقـــة  إنتـــاج  إدارة 
أعمـــال  إدارة  حصلـــت  كمـــا  الفضيـــة.  بالجائـــزة 
علـــى  الشـــمالية  األعمـــال  منطقـــة  فـــي  الطاقـــة 

الخدميـــة،  فئـــة اإلدارات  الذهبيـــة عـــن  الجائـــزة 
ـــى  ـــت إدارة مســـاندة األمـــن الصناعـــي عل ـــا حصل بينم

الجائـــزة الفضية.

الموظفين مشاركة 
تُكـــرم هـــذه الجائـــزة، التـــي أُعلـــن عنهـــا للمـــرة 
األولـــى فـــي عـــام 2019م، الـــرواد الذيـــن يبـــادرون 
كة  ر مشـــا يـــز  لتعز ئية  ســـتثنا ا رب  تجـــا يـــم  بتقد
ـــز داخـــل  الموظفيـــن، وتأســـيس ثقافـــة األداء المميَّ

الشركة.

وفـــازت إدارة أعمـــال الطاقـــة فـــي منطقـــة األعمـــال 
الشـــمالية بالجائـــزة الذهبيـــة كأفضـــل إدارة عـــن 
ـــة، بينمـــا فـــازت إدارة البرامـــج والشـــراكات  هـــذه الفئ
األكاديميـــة بالجائـــزة الفضيـــة. كمـــا فـــازت إدارة 
ــة  تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيـــت بالجائـــزة الذهبيـ
ــن،  ــن التحسـ ــتوى مـ ــى مسـ ــق أعلـ ــد تحقيـ ــى صعيـ علـ
وحـــازت إدارة هندســـة الحفـــر آلبـــار الغـــاز الجائـــزة 

الفضية عـــن هذه الفئة.

المنتسبة ز الشركات  تميُّ
المنتســـبة،  للشـــركات  التميُّـــز  جائـــزة  ُصممـــت 
ـــز للمشـــاريع  ـــزة التميُّ ـــرف ســـابًقا بجائ ـــت تُع ـــي كان الت

فـــي مجالـــي  التميُّـــز  تقديـــًرا لجهـــود  المشـــتركة، 
الســـامة واألداء التشـــغيلي، التـــي تبذلهـــا الشـــركات 
فـــي  لهـــا  المنتســـبة ألرامكـــو الســـعودية والتابعـــة 
جانـــب  إلـــى  والبتروكيميائيـــات،  التكريـــر  مجـــال 
مشـــاركة أفضـــل الممارســـات بمـــا يعـــود بالفائـــدة 
أهـــم  يُعـــدون  الذيـــن  وموظفيهـــا،  الشـــركة  علـــى 

مواردها.

للزيـــوت  لســـعودية  ا رامكـــو  أ شـــركة  وفـــازت 
األســـاس )لوبريـــف( بالجائـــزة الذهبيـــة عـــن األداء 
األفضـــل فـــي مجـــاالت الصحـــة والســـامة والبيئـــة، 
توتـــال  الســـعودية  أرامكـــو  شـــركة  فيمـــا حصلـــت 
ـــزة  ـــى الجائ ـــات )ســـاتورب( عل ـــر والبتروكيميائي للتكري
ــة.  ــذه الفئـ ــن هـ ــن عـ ــل تحسـ ــق أفضـ ــة لتحقيـ الفضيـ
كمـــا حصلـــت  شـــركة مصفـــاة أرامكـــو الســـعودية 
موبيـــل المحـــدودة )ســـامرف( علـــى الجائـــزة الذهبيـــة 
عـــن أفضـــل أداء فـــي مجـــال جاهزيـــة األصـــول، 
ـــة.  ـــزة الفضي ـــى الجائ ـــت شـــركة )ســـاتورب( عل وحصل
بالجائـــزة  بنـــك  أويـــل  هيونـــداي  شـــركة  وفـــازت 
كثافـــة  مجـــال  فـــي  أداء  أفضـــل  عـــن  الذهبيـــة 
اســـتهاك الطاقـــة، فيمـــا فـــازت شـــركة )لوبريـــف( 
بالجائـــزة الفضيـــة. وكانـــت الجائـــزة الذهبيـــة عـــن 
نصيـــب  مـــن  التشـــغيلي  التميُّـــز  فـــي  أداء  أفضـــل 
شـــركة إس أويـــل، وذهبـــت الجائـــزة الفضيـــة إلـــى 

شركة )ساتورب(.

ز في الصيانة والموثوقية جوائز التميُّ

إدارة حقن مياه البحر
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة الخدمات المركزية ألحياء السكن
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة معمل الغاز في البري
فئة المرافق التشغيلية

إدارة أعمال الطاقة في منطقة األعمال الشمالية
فئة أفضل إدارة على صعيد المشاركة

شركة هيونداي أويل بنك
فئة أفضل أداء في كثافة استهاك الطاقة

شركة )سامرف(
فئة أفضل أداء في جاهزية األصول

شركة )لوبريف(
فئة أفضل أداء في مجاالت الصحة والسامة والبيئة

شركة )إس-أويل(
فئة أفضل أداء في التميُّز التشغيلي

إدارة أعمال الطاقة في منطقة األعمال الشمالية
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
فئة أعلى مستوى من التحسن

إدارة اإلنتاج في الشيبة
فئة أعلى مستوى من التحسن

ز التشغيلي ز في مشاركة الموظفينجوائز التميُّ جوائز التميُّ

ز الشركات المنتسبة جوائز تميُّ

إدارة صيانة المعامل في بقيق
فئة اإلدارات التشغيلية

إدارة ورش الخدمات الميكانيكية
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية
فئة المرافق التشغيلية

إدارة البرامج والشراكات األكاديمية
فئة أفضل إدارة على صعيد المشاركة

إدارة مساندة األمن الصناعي
فئة اإلدارات الخدمية

إدارة هندسة الحفر آلبار الغاز
فئة أعلى مستوى من التحسن

شركة )لوبريف(
فئة أعلى مستوى من التحسن في كثافة استهاك الطاقة

شركة )ساتورب(
فئة أعلى مستوى من التحسن في مجاالت الصحة والسامة والبيئة

فئة أعلى مستوى من التحسن في مجال جاهزية األصول
فئة أعلى مستوى من التحسن في التميُّز التشغيلي
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

التقـت »القافلـة األسـبوعية« بمحمـد القنـاص، 
الـذي يعمـل مذيًعـا للرياضـة فـي قنـاة العربيـة، وذلـك 
للحديـث حـول أهميـة تشـجيع األبنـاء علـى ممارسـة 
الرياضـة عبـر اختيـار أكاديميـة مناسـبة ومـدرب جيـد، 
فذلك يسـاعد على تحسـن مسـتواهم الدراسي. وإليكم 

ما دار في هذا الحوار.
• حينمـا يكتشـف األب مهـارة أحـد أبنائـه فـي ممارسـة 
الرياضـة، مـا هـي الخطـة الناجحـة لتمكيـن طفلـه مـن 

ز فيها؟ ممارستها والتميُّ
فـي الوقـت الحالـي تنتشـر فـي المملكـة عديـد مـن 
األكاديميـات المتخصصـة فـي تطوير مهـارات الرياضة 
لـدى األطفـال، ومـن أهمهـا )أكاديميـة مهـد( التابعـة 
لمعهـد إعداد القادة. وتهتـم األكاديمية بتطوير األطفال 
العاشـقين لممارسـة أي نوع من أنـواع الرياضة، وصقل 
مواهبهـم فـي عـدد كبيـر مـن األلعـاب. لكن يبقـى األهم 
هـو اختيـار األكاديميـة التـي تتميَّز بجـودة المـدرب فنًيا 
وأخاقًيـا، بحيـث يتمكـن األب مـن مشـاركة أبنائـه فـي 
رحلتهـم الرياضيـة، علـى األخص في البدايـات، وهو ما 
يشـجع الطفـل علـى االنخـراط فـي النشـاط الرياضـي 

بشكل كبير للغاية.
• بعـض األشـخاص يتخوفـون كثيـًرا مـن ولـع أبنائهـم 
عـن  تعيقهـم  أنهـا  ويعتقـدون  الرياضـة،  بممارسـة 

الدراسة، فبماذا تنصحهم؟
الدراسـة  بيـن  ال أعتقـد أن هنـاك تداخـًا كبيـًرا 
وممارسـة الرياضـة، فنحـن نـرى األعـداد الكبيـرة مـن 
األطفـال الذيـن يقضـون السـاعات الطـوال أمـام أجهزة 
األلعـاب اإللكترونيـة. لـذا، مـن األفضـل لهـم ممارسـة 
الرياضـة بـداًل مـن أن تضيـع أوقاتهـم فـي مثـل هـذه 
األلعاب. كما أن كثيًرا من الدراسـات أكدت أن ممارسة 
الرياضة تزيد من إمكانية تحسـن مسـتواهم الدراسـي، 
إذ إنها تسـاعد على التركيز وتحسـن مستوى التنافسية 
لـدى األطفـال، وهـو مـا يجعلهـم أكثـر اهتماًمـا بالتفـوق 

في جميع مناشط الحياة.
• مـا هـي أفضـل الرياضـات مـن وجهـة نظـرك لألطفـال 

من سن 6 سنوات حتى 12 سنة؟
فـي هـذه السـن المبكـرة، يجيـد األطفـال ممارسـة 
عـدد كبيـر مـن الرياضـات وذلـك لصغـر سـنهم. لكنهـم 
يحبـون النشـاطات التـي تتميـز بالمشـاركة، فيفضلـون 
األلعـاب الجماعيـة علـى الفرديـة، مثـل كـرة القـدم وكرة 

السلة والكرة الطائرة وكرة اليد.
ويمكـن للوالديـن أن يكتشـفوا الرياضـة التـي بإمـكان 
الطفـل أن يبـرع فيهـا، مـن خـال ممارسـته لعـدد متنوع 
مـن الرياضـات، ليكـون هـو مـن يقـرر الحًقـا فـي أي 
األكاديميـات  أن  كمـا  التخصـص.  يفضـل  رياضـة 
المتطـورة حالًيـا يمكنهـا التنبـؤ بشـكل جيـد بالرياضات 
التـي قد يبرع فيها الطفل، مـن خال بعض االختبارات 
التـي توضح إمكاناته الجسـمانية في مرحلـة البلوغ وما 
بعدهـا، ممـا يسـاعده علـى اختيـار الرياضـة المناسـبة 

له، والتي قد يتألق فيها الحًقا.
• هنـاك عديـد مـن األشـخاص ال يجـدون فـي الرياضـة 

هواهم، فبماذا تنصحهم لزيادة شغفهم بالرياضة؟
علـى اآلبـاء أن يُبـدوا تفاعـًا أكبـر مـع الرياضـة. 
ولعهـم  زيـادة  ويمكـن  المكافـآت،  يحبـون  األطفـال 
بالرياضـة من خال وضع مكافآت على تحقيق أهداف 
محـددة. ومـن يـدري! ربمـا يكـون فـي بيتـك رياضـي 
موهـوب ومشـروع نجـم عالمـي وأنـت لـم تكتشـفه بعـد. 
وهـذا األمـر مهم جًدا للمسـتقبل، إذ إن عـدًدا كبيًرا من 
الـدول المتقدمـة تسـعى جهـد إمكانهـا إلـى اكتشـاف 
الذيـن يعـدون واجهـات  الرياضييـن،  الموهوبيـن مـن 
لبلدانهـم. كمـا أن الرياضـة أصبحت مصـدر دخل مهم، 
وذلك من خال اسـتثمار سـمعتها العالمية في التسويق 

للباد بشكل كامل.

ابحث عن بطل العالم
في بيتك

اآلباء.. وتحديات التربية
للتقـرب مـن أبنائـه هـي مهـارة االسـتماع إليهـم، وهـذا 
االعتـراف يقـوده إلى تعلـم مهارة اإلنصـات المتعاطف، 
اإلنصـات وعـدم المقاطعـة، فاإلنصـات رسـالة احتـرام 
وتقبـل يحتاجهـا األبنـاء مـن والديهـم. كمـا يجـب علـى 

اآلباء:
■  إدراك أن جمـال أبنائنـا باختافاتهـم وليـس فـي 

تشابههم.
نقـاط  وتصويـب  لقـوة  ا نقـاط  علـى  لتركيـز  ■  ا

الضعف.
■  غـرس القيـم السـليمة فـي عقولهـم عـن طريـق مـا 

نفعل.
■  إدراك األثـر الـذي تعتقـد أنـك سـتتركه فـي عقول 

أبنائك.
■  تعليمهـم كيـف يقـدرون ذواتهـم، وكيـف يرفعـون 
ثقتهـم بأنفسـهم، وكيـف يتكلمـون ومتـى يتكلمـون، 
وكيف يتعاملون مع الرسـائل السـلبية التي تصلهم 

من اآلخرين.
■  التجـاوب مـع أسـئلتهم، فاألطفـال يتميـزون بكثـرة 
األسـئلة وقـد يكـون بعضهـا محرًجـا، فـا ينبغـي 
تجاهلهـا أو توبيخهـم، فعـدم اإلجابـة يسـبب لهـم 

مزيًدا من اإلحباط.
■  وأخيـًرا، التخفيف على أنفسـنا بشـأن ما سـيقوله 
النـاس عنـا وعـن أبنائنا، فلسـنا وحدنا مـن نعاني، 

بل كذلك اآلخرون مع أبنائهم.

استقاللية األبناء
نفسـك، هـل  تسـأل  أن  المهـم  مـن  عزيـزي األب: 
ممارسـاتك مـع أبنائك تزيد الخـوف أم تزيد الحب، أم 
تخلـق شـخصية اتكاليـة فوضويـة تأخـذ وال تعطـي وال 
يعتمـد عليهـا؟ وفـي النهايـة ننـدب حظنـا ألننـا أسـهمنا 
بدون وعي في خلق جيل هش ال يتحمل مسـؤولية، وال 

يؤدي مهمة، وال يمتلك مهارة.
ويمكـن أن نلخـص دور الوالديـن فـي تدريـب أبنائهـم 
علـى االسـتقالية فـي وقـت مبكـر مـا أمكـن، ومـن ثـم 
االنسـحاب التدريجـي مـن حياتهـم مـع البقـاء كمرجـع 

ومصدر خبرات يستعين بها األبناء عند الحاجة.
وأخيـًرا، فـإن كل مـا كتـب هـو فـي غايـة السـهولة 
نظرًيـا، لكنـه يحتـاج جهـًدا عنـد التطبيـق، حيـث إن 
نـة  ا واإلد لتصحيـح،  وا لنقـد  ا علـى  ُجبـل  غلبنـا  أ
واالسـتجواب، والتأديـب والتأنيـب، والتهذيـب والنصـح 
واإلرشـاد الممـل، والمحاضـرات والمواعـظ، ونبـرات 

الصوت الشديدة وتقطيب الجبين.

* مدرب في تفعيل الطاقات البشرية

بـا وعـي مـن الحرمـان والقسـوة، اللذيـن لربمـا يكـون 
تعرض لهما في طفولته، ليفعل العكس كردة فعل.

وعلينـا أن نتذكـر أن مهمتنـا مـع أبنائنـا ليسـت جـرد 
األخطـاء بـل تعليمهـم كيفية فهـم المسـتقبل. وكثير منا 
يعتقـد خطـًأ أن األبنـاء ينبغـي أال يقعـوا فـي األخطـاء، 
وأن يقومـوا بالمطلـوب منهـم بشـكل صحيـح وسـليم، 
وينسـى أن األداء الصحيـح هـو ثمـرة فتـرة طويلـة مـن 
وأن أفضـل  والعثـرات،  بالخيبـات  المملـوء  التدريـب 
طريقـة لنمنـع أبناءنـا مـن الوقـوع فـي األخطـاء هـو أن 

نمنعهم من القيام بأي شيء!
إذا أخطـأ األبنـاء فهـذا يعنـي أنهـم يتعلمـون، وينبغي 
أن نسـعد بهـم ونسـاعدهم علـى االسـتمرار فـي التعلـم 
يقتـل  فالجمـود  النمـو،  مـن  مزيـد  علـى  ونشـجعهم 
طموحـات األبنـاء وآمالهم. وتذكروا أيهـا اآلباء أنكم ما 
تزالـون تخطئـون فـي كل يـوم، ومـا تزالـون تتعلمـون من 
أخطائكـم، وسـتبقون تخطئـون وتتعلمـون طالمـا أنكـم 
علـى قيـد الحيـاة، أفـا يحـق ألبنائنـا مـا نـراه حًقـا 

طبيعًيا لنا في الحياة!

المساعدة.. ال اتخاذ القرارات
ويصـل هذا اإلدراك باألب إلـى أن المطلوب منه هو 
أن يربـي أبنـاءه علـى معانـي اإليمـان والقيـم السـليمة، 
ومهـارات  والعـدل،  والتسـامح  واألمانـة  كالصـدق 
العاقات االجتماعية، كالتعاون واالحترام والمساعدة، 
أمـا الرغبات والميـول والقدرات والمهـارات فاالبن هو 
الحكـم فيهـا بشـرط أال تتعـارض مـع الديـن والقيـم 
السـليمة. إذن فـدور األب هـو المسـاعدة وليـس اتخـاذ 
القـرارات، وعليـه أن يـدرك أن التربيـة ببسـاطة هـي 

بناء إنسان وإعداده لمواجهة تحديات الحياة.

تعلم أن تستمع إلى أبنائك
علـى األب أن يعلـم أن المهـارة األولى التـي يحتاجها 

اآلبـاء  مـن  كثيـر  يواجـه 
تحديـات كثيـرة وكبيـرة فـي 
تربيـة أبنائهم في ظل عصر 
االنفتـاح المعرفـي والتقنـي. 
لكـن مـن المؤسـف أن بعـض 
اآلبـاء يغفـل أو يتغافـل عـن 
هـذه التحديـات، معتقـًدا أن 
األمـور  مـن  األبنـاء  تربيـة 
بهـا  يقـوم  لتـي  ا البديهيـة 
الوالـدان، وال تسـتحق هـذا 

العناء.
ويركـن بعضهـم إلـى أن مـا اسـتطاع آباؤهـم القيام به 
فـي الزمـن الماضـي سـيكون سـهًا عليهـم القيـام بـه، 
السـيطرة  نـوع مـن  أنهـا  التربيـة علـى  حيـث يفهمـون 
والتحكـم وفـرض التبعيـة المطلقـة علـى األبنـاء. فـي 
حيـن يظـن البعض أن التربية هي مجرد تحقيق أمنيات 
أبنائهـم والسـعي إلرضائهم بكل الطـرق المتاحة، وترك 

الحرية المطلقة لهم بدون قيم ضابطة.
ومـن يـدرك منهم أهمية التربية فـي ظل هذا العصر 
المضطـرب بالتغيـرات ووسـائل التواصـل االجتماعـي، 
قـد يعتقـد أن حضـور دورة تدريبيـة أو قـراءة كتـاب أو 
سـماع نصيحـة من خبيـر، كافية لفهم عقـل ذلك الطفل 

الصغير، أو ذلك الشاب المندفع للحياة.
لكـن التربيـة الحقـة من الوالديـن تنطلق مـن إصاح 
ذواتهـم، وتوجيـه األدوات التربويـة إلصـاح أنفسـهم، 
ليكونـوا قـدوة صالحـة يتعلـم منهـا األبنـاء فعـًا وقـواًل. 
واألب المـدرك للتغيـرات يعـي أن التربيـة أمـر صعـب 
ومتعـب ومعقـد، وأن أمامـه أمـران، إمـا بـذل كل مـا 
يسـتطيع، أو تسـليم تربيـة أبنائـه للغيـر، وهو المسـؤول 

في كا الحالين.

ال يمكن الوصول للكمال
وذلـك الفهـم يصـل بـاألب إلـى أن يعـي تماًمـا أن 
المطلـوب منـه هـو فعل كل ما يسـتطيع وليـس الوصول 
إلـى درجـة الكمـال، وأن يـدرك أن التربية سـلوك يومي 
وليـس نتيجـة يصـل إليهـا، فالهـدف المنشـود منـه هـو 
المتابعـة والحـرص والعمـل والدعـاء، وليـس الوصـول 
إلـى النتائج فهي غيبية قدريـة بيد العزيز الحكيم، وأن 
التربيـة السـليمة هـي التدريـب على االنضبـاط وتحمل 
المسـؤولية، وليسـت إعطـاء الحريـة وتلبيـة الرغبـات، 

فالهدف هو تربية األبناء وليس إرضاءهم.
لـذا، سيفشـل األب الـذي قيمـه العليـا مـع أبنائه هي 
)اإلرضاء(، و)يهمني أال يغضب مني أبنائي(، و)سـعادة 
أبنائـي ورضاهـم هـي الغايـة فقـط(، فهـو بذلـك ينطلق 

لممارســة  أطفالهــا  اتجــاه  أن  األســر  بعــض  تظــن 
الرياضــة فــي عمــر مبكــر لربمــا يكــون مؤذًيا لهم جســدًيا، 
أو ربمــا يتحــول الطفــل، بســبب ممارســته للعــب كــرة 
ــى  ــر عل ــل يتنم ــى طف ــًا، إل ــة مث ــون القتالي ــدم أو الفن الق
مــن حولــه. لكــن الحقيقــة أن الرياضــة مفيــدة للجميــع في 

كافة مراحلهم العمرية.
ــدة  ــاء واألمهــات أن الفوائــد عدي ويجــب أن يتذكــر اآلب
لممارســة األطفــال للرياضــة، لمــا لهــا مــن تأثيــر إيجابــي 
ذهنــي وبدنــي عليهــم، فهــي تشــجعهم علــى اتبــاع أســلوب 

لــدى  الثقــة  تعزيــز  علــى  تعمــل  كمــا  صحــي،  حيــاة 
ممارســيها وخاصــة األطفــال، حيــث يشــعر الطفــل ســريًعا 
بأهميــة اإلنجــاز، ممــا يمكنــه مــن االنتقــال بساســة إلــى 

مرحلة فترة المراهقة.

فوائد كبرى
كمــا أن الرياضــة تمكــن الطفــل مــن وضــع األهــداف 
وتحديدهــا، ليكتســب هــذه المهــارة تدريجًيــا حتــى تتحــول 
إلــى جــزء مــن منظومتــه الفكريــة، باإلضافــة إلــى أنهــا 
تعلمــه قيمــة العمــل الجماعــي، وأن النجاح يمكــن أن يكون 
فردًيــا، لكنــه يبــدو أكثــر جمــااًل وإثــارة حينمــا يكــون 

جماعًيا.
كمــا يكتســب الطفــل مهــارة إدارة الوقــت بمجــرد دخولــه 
إلــى أكاديميــة رياضيــة، حيــث يتعلــم كيفيــة الموازنــة بيــن 
الواجبــات الدراســية والمنزليــة وتماريــن الرياضــة، وكيفية 
التعامــل مــع األخطــاء، وإيجاد حل لــكل مشــكلة. وللرياضة 
أيًضــا فوائــد مــن الناحيــة النفســية، مثــل التحلــي بالــروح 
الرياضيــة، وتقبــل النجــاح والخســارة مــن دون ضغــوط 
نفســية، والتواضــع عنــد الفــوز، والترحيــب بالفائــز دون 

الشعور بالغيرة التي يتصف بها األطفال عادة.
ومســؤولية األب واألم أن يهتمــوا بممارســة أبنائهــم 
ــدر منهــم  للرياضــة، وتوجيههــم بطريقــة الئقــة عندمــا يب
أي خطــأ أثنــاء ذلــك. وال بــأس أن يجــرب الوالــدان أكثــر 
التــي  الرياضــة  مــن رياضــة ألطفالهــم، حتــى يجــدوا 
تناســبهم مــن دون ممارســة ضغــوط نفســية، وعليهمــا أن 

يتــركا لهــم حريــة اختيــار رياضتهــم المفضلــة، فمســاعدة 
فــي غايــة  أمــر  بمــا يختــاره  الطفــل علــى االســتمتاع 

األهمية.
مــا الــذي يجــب القيــام بــه لبنــاء فكــر الطفــل أثنــاء 

ممارسته للرياضة:
■  تــرك الطفــل يختــار الرياضــة التــي يحبهــا لكــي يســتمتع 
بهــا، ففــرض رياضــة مــا عليــه تجعلــه يشــعر بالملــل، مــا 

يؤدي إلى عزوفه عن الرياضة.
■  مساندة اختيار الطفل حتى يصل إلى النجاح.

■  تــرك مســاحة للخطــأ أمــام الطفــل، فالخطــأ مرحلــة 
مهمة لتعلم الصواب.

■  اإلشادة بإنجازات طفلك مهما كان حجمها.
علــى  وتشــجيعه  الرياضــة،  بأهميــة  الطفــل  ■  تذكيــر 

تحديد أهداف يسعى لتنفيذها.
■  تشــجيعه علــى تحــدي نفســه، وأن يســتثمر إمكاناتــه 

ويتافى عيوبه.
التصرفات السلبية التي يجب االبتعاد عنها:

ــي  ــل، الت ــى الطف ــة عل ــرض بعــض األنشــطة الرياضي ■  ف
ربما تتجاوز إمكاناته. 

■  فرض طموحاتنا الشخصية على الطفل.
■  إعطــاء مبــررات وهميــة عنــد الخســارة، فالطفــل يجــب 
أن يتعلــم مفهــوم الخســارة، ويــدرك أن الرياضــة ليســت 

نجاًحا دائًما.
■  التركيــز علــى الفــوز، فالهــدف هــو الفــرح والمــرح، 

والفوز ليس بالضرورة نفسها.

احلميدي الغرابي*

دع لطفلك اختيار الرياضة التي يحبها
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ضمن املبادرة السنوية القتراح كتب تناسب القراء من جميع الفئات العمرية..

قائمة مكتبة )إثراء( تنتخب فوائد 
التجارب وعصارة الفكر وفتنة الحب

تعزيز النجاح.. واستقراء آثار التقنية

قـــد تمثل اســـتراحة الصيـــف فرصة مناســـبة للتأمل 
فيما مضى من تجـــارب، وتطوير أدوات جديدة لصناعة 
النجـــاح المســـتقبلي، ولهـــذا فـــإن القـــراءة فـــي تطوير 
الذات تُعـــد خيـــاًرا محبًبا بالنســـبة لكثير من الشـــباب 
اليافع. ولهواة هـــذا الطيف من الكتـــب، ربما يُعد كتاب 
)كيـــف بنيـــت نجاحـــي( مـــن تأليـــف غـــاي راز خيـــاًرا 
مناســـًبا، فهـــو يوفـــر تجـــارب ملهمـــة تتضمـــن دروًســـا 
ونصائح عمليـــة تقود إلـــى النجاح في مجـــال األعمال، 
يســـتمدها الكاتب مـــن مقاباتـــه ألكثر مـــن مئتي رجل 
وســـيدة أعمـــال حققوا أهدافهـــم في عالـــم تحتدم فيه 

المنافسة.
وألن الصيف ربما كان موســـًما للفوضى، أو موســـًما 
للتخلـــص منهـــا، وألن النجاح يبـــدأ من المنـــزل وينتهي 
إليـــه، فلـــن يجـــد القـــارئ وقًتـــا أنســـب الختيـــار كتاب 
م ماري كونـــدو للقراء دليًا  )انشـــروا الفرح(، ففيه تقدِّ
مفصـــًا ومصـــوًرا حول كيفيـــة تنظيم المنـــزل، وتجيب 
عـــن جميـــع األســـئلة التي قـــد تطرح نفســـها فـــي هذا 
المجال، وتنتقل بيـــن الصفحات لتتنـــاول نظرًيا وعملًيا 
جميـــع مـــا يتصـــل بالفوضـــى والنظـــام علـــى الطريقة 

اليابانية.
ولعـــلَّ إجـــازة الصيـــف تضاعـــف مـــن إغـــراء الثورة 
التواصـــل  مـــن شـــبكات  أفكارهـــا  وبنـــات  الرقميـــة 
االجتماعـــي، التـــي ال شـــك أن لهـــا فوائدهـــا الجمـــة 
ومتعتها الخاصة، لكـــن الحقيقة التي ال مناص منها أن 
لهذه الشـــبكات في المقابل ضرائب ندفعهـــا من وقتنا 
وحياتنـــا. فـــإذا أردت أن تتأمـــل فـــي آثار هـــذا األمر، 
فعليـــك بكتـــاب )حضـــارة الســـمكة الحمـــراء(، حيـــث 
يستكشـــف برونـــو باتينـــو التطـــورات التـــي أضفتهـــا 
التقنيـــات الجديـــدة علـــى تفاصيـــل حياتنـــا اليوميـــة، 
لتخلق ما يشـــبه الحضارة الجديدة، التي تتســـم بطابع 
خـــاص يتقاطـــع بوجه مـــن الوجوه مـــع أســـماك الزينة 
الحمـــراء ذات الذاكـــرة القصيـــرة التي ال تتجاوز تســـع 

ثوان.

الخوض في التجارب والتفاصيل
للســـير الذاتيـــة عشـــاقها والمخلصـــون لهـــا، فهـــي 
تخاطب طموحـــات اإلنســـان وخيبات أملـــه، وتقطع به 
أشـــواًطا من ســـنين الخبـــرات واإلنجـــازات والتعثرات 
فـــي غضون صفحـــات معـــدودة. ولهواة هـــذا اللون من 
الفـــن، تنتخـــب مكتبـــة )إثـــراء( ســـيرة الدكتـــور حمزة 
المزينـــي، الشـــخصية المعاصرة التي طافـــت بأصقاع 
المجتمـــع )واســـتقرت بهـــا النـــوى(، لتضـــع بيـــن يدي 

ميثم املوسوي

القـــارئ تجـــارب متنوعـــة ورصيـــًدا مـــن المعلومـــات 
والماحظـــات، يدلـــي بهـــا شـــاهد عصـــر علـــى فتـــرة 
تمخضـــت عـــن تغيـــرات هائلـــة، ال على صعيـــد الواقع 
المعـــاش فحســـب، بل علـــى صعيـــد الفكر أيًضـــا كما 

يشير إلى ذلك الكاتب.
أما إن كنـــت عاشـــًقا للتفاصيـــل الغريبـــة والمريبة، 
وتســـتهويك معرفة األســـباب والظروف التـــي قد تدفع 
بكاتبـــة لـــم تتخط الســـابعة والعشـــرين مـــن العمر إلى 
االنتحـــار، فإنـــك لـــن تعـــدو كتـــاب )فـــي أثـــر عنايات 
الزيـــات( إليمان مرســـال، التي تبذل غايـــة جهدها في 
اســـتقصاء األســـرار الخفيـــة التـــي تحف بــــ )عنايات( 
ونهايتهـــا المؤســـفة. إنهـــا ســـيرةٌ ذاتيـــة بقالـــب غيـــر 
مألـــوف، ومحاولة جريئـــة لتعقب أطياف روح إنســـانية 

آثرت الرحيل على أن تبقى على قيد الحياة!

فن الحياة.. ولغز الفن
وإن شـــئت أن تنســـلخ لوهلة من واقع الحيـــاة فتنظَر 
إليهـــا مـــن الخـــارج، فربمـــا تختـــار اإلبحـــار مـــع عالم 
االجتمـــاع زيجمونـــت باومـــان في كتابـــه )فـــن الحياة(؛ 
فحياتنا فـــي هذا العصر كما يتأملها الكاتب هي أشـــبه 
شـــيء بقطعة فنية تتشـــكل بألف شـــكل وفًقا للقرارات 
التي نتخذهـــا، أو قل إنها مشـــروع يحدد مســـاره آالف 
الخيارات التي نختارها ألنفســـنا. وهذه التشـــبيهات ال 
يـــرى باومان أنها تنطبق على عصـــور مضت كان اختيار 
الفـــرد فيهـــا ضمـــن مســـاحة ضيقـــة محـــدودة، وكان 
الطريـــق الـــذي يســـلكه واضـــح المعالـــم فـــي كثير من 
األحيان. وســـواء أتفقـــت مع باومـــان أم اختلفـــت معه، 
فإنك بحاجة الســـتحضار نفســـك العميق وأنت تغطس 

معه إلى أغوار عميقة من التأمل والتفكير.
أمـــا محبـــو الفلســـفة، أو مـــن يســـاورهم الفضـــول 
لمعرفـــة أعامهـــا وأبطـــال ميدانهـــا، فقد يجـــدون في 
كتاب )أحفاد ســـقراط( مـــن تأليف علي حســـين وجبة 
شـــهية ال تنقصها المتعة أو المعرفة. وكما قد تستشف 
من عنوان الكتاب، يســـتطلع حســـين حكايات الفاسفة 
الكبار الذين شـــاركوا ســـقراط غرامه بالفلسفة، لكنهم 
شقوا ألنفســـم طرًقا متشـــعبة للوصول إلى الحقيقة أو 
ربمـــا الوهم. وفـــي مقاالت مفصلـــة تلمع لك األســـماء 
وعناوين الكتب، ســـواء تلـــك التي حظيـــت بنصيبها من 
الشـــهرة، أو األخرى التي تغافل عنها الزمن وهو يســـرد 

حكاية ال تزال تكتب نفسها حتى اآلن.
ومـــن دوائر الفكـــر إلى دائـــرة الفنون، حيـــث تنتخب 
مكتبـــة )إثـــراء( كتـــاب )لغـــز الفـــن(، للفنـــان والناقـــد 
التشـــكيلي طال معا، الذي يســـتجلي مامـــح الجمال 
في التشـــكيل العربي، ويســـتعرض بعين الناقـــد الخبير 

مفاصـــل التحـــوُّل التـــي عبرها هذا 
الفـــن من طور إلى آخـــر. كما يختبر 
الكاتب االتهام الســـائد الذي يُســـاق 
بادعـــاء تقليـــد اإلنتـــاج العربـــي في 

هذا الفن للتيارات الغربية.

اًل اًل وُمتخيَّ الحبُّ ُمتعقَّ
الحب! هل لثاثيتنا الســـالفة من 
رابـــع فاتنا ذكـــره؟! ربمـــا كان األمر 
الحـــب  فضـــاءات  لكـــن  كذلـــك، 
الشاسعة تخضع لســـطوة العقل في 
كتـــاب )طـــوق الحمامـــة( البـــن حزم 
األندلســـي، الـــذي يـــدرس عاطفـــة 
هـــا  هر ومظا نية  إلنســـا ا لحـــب  ا
وأســـبابها، متناواًل فـــي األثناء أخبار 
المحبيـــن وأشـــعارهم وحكاياتهم، ال 
من زاوية أدبية صرفـــة تطلق العنان 
للخيـــال، بـــل مـــن منظـــور تحليلـــي 
ــى ويتأمـــل، ويقـــدم النصيحـــة  يتملَـّ
والفائـــدة إلـــى جانـــب التســـلية، في 
ق  ق تـــارة لهمس الحـــب، وتدِّ لغة تـــرِّ

في أخرى لحديث العقل!
وإذا كان األندلســـي يقـــف علـــى 
الحـــدود بيـــن الحـــب والعقـــل، فإن 
غابرييـــل غارســـيا ماركيـــز يقتحـــم 
بجـــواد  المحـــذورة  العشـــاق  أرض 

ـــم مـــن خيـــال، ويطلـــق العنـــان لشـــياطين الحـــب  مطهَّ
ومائكتـــه فـــي روايتـــه )عن الحـــب وشـــياطين أخرى(. 
هنـــاك يلعـــب ماركيز علـــى أوتـــار المشـــاعر والكلمات، 
حيـــن يـــروي حكاية قـــسٍّ يقع فـــي حـــب فتاة تتلبَّســـها 
الشـــياطين. وكعادتـــه التـــي درج عليهـــا فـــي أعمالـــه 
األدبيـــة، يمـــزج ماركيز بيـــن الواقعيـــة والخيـــال ليوهم 
القـــارئ أنهمـــا شـــيءٌ واحـــد، ويجســـد فـــي تفاصيـــل 

شخصيات الرواية ثنائية الحب والجنون!

امسح الرمز للوصول 
إلى المكتبة اإللكترونية 
لمركز )إثراء(

الصيـف والقـراءة، وثالثهمـا السـفر؛ ثالثيـٌة ربمـا كان لهـا سـحرها الخـاص لـدى كثيـر منـا، حيـن نتحيـن فـرص 
اإلجـازة الصيفيـة لقضـاء وقـت ممتـع نسـتريح فيـه مـن روتيـن العمـل اليومـي، أو إجهـاد العـام الدراسـي. وإذا كانـت 
دت تقديـر هـواة القـراءة العميـق  الجائحـة قـد فرضـت قيودهـا الخاصـة علـى هـذا األخيـر، فإنهـا دون شـك قـد جـدَّ

للُكُتب، التي تسافر بنا على جناح األفكار إلى عوالم شتى قد ال يحلم المرء أن يصل إليها مهما امتد به العمر.
وحيـن تسـاورنا رغبـة القـراءة، فـإن الخطـوة األولـى هـي الحيـرة التـي تراودنـا حيـن نشـاء أن نختـار كتاًبـا، هـذا إن لم 
تكـن هنـاك خطـة مرسـومة فـي شـكل قائمـة مـن الكتـب التـي نأمل أن نضـع أيدينا عليها متـى ما حانـت الفرصة! وفي 
حيـن أن لـكل قـارئ أسـلوبه فـي اختيـار الكتـاب الـذي يقـرؤه، إال أن القوائـم التـي تقدمهـا المراكـز الثقافيـة ربمـا كانـت 

بالنسبة لكثيرين خير معين على الخلوص من هذه الحيرة إلى قراءة كتاب ممتع ومفيد.
مت مكتبة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي  وعلى هذا النحو، وفي استمرار لعادتها الثقافية السنوية، قدَّ
)إثـراء( قائمـة منتخبـة مـن عشـرة كتـب تقترحهـا علـى القـراء، حيـث يأتـي ذلـك فـي سـياق المبـادرة التـي أطلقتهـا 
أرامكـو السـعودية مـن خـالل المركـز للتشـجيع علـى القـراءة بيـن مختلـف الفئـات العمريـة. ومـن المقـرر أن تصـدر 

المكتبة قائمة أخرى من الكتب المخصصة لألطفال قريًبا.
وفيمـا يلـي، نسـتعرض بإيجـاز القائمـة الرئيسـة مـن الكتـب المنتخبة، مع اإلشـارة إلى مضمونها الذي يكشـف عن 

السبب الكامن وراء اختيارها، فيما سنتطرق إلى قائمة كتب األطفال حين صدورها.



الخميس ٧ ذو القعدة 144٢هـ، ١٧ يونيو 20٢١م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

فوق رمال ليوا التقط صورة: 

التقط الزميل سامي جاسم الطالب، وهو مخطط تفتيش واختبار في معمل الغاز في الجعيمة، هذه الصورة الجميلة لعدد من الجمال فوق الكثبان الرملية في 
منطقة ليوا، التي تقع غرب أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة، حيث تتباين  تشكيالت الرمال وألوانها الذهبية  تبايًنا ساحًرا مع لون السماء والسحب المتناثرة 

في مشهد شاعري آسر. استعمل سامي كاميرا نايكون D810 وعدسة 200-70مم. 

المؤكد أنـــه صادفكم كثيـــًرا، وأنتم تقودون ســـياراتكم في 
الطرق متعددة المســـارات، خاصة  أثناء مـــا يعرف بـ»أوقات 
الذروة«، أي أوقـــات ذهاب الناس إلـــى أعمالهم، أو خروجهم 
منها، أو فـــي المناســـبات؛ كاألعياد وما إليها، أن الســـيارات  
في المســـار الذي أنتم فيـــه، تتحرك ببطء، وربمـــا تكون في 
حالـــة توقف تـــام، فيما هـــي فـــي المســـار المـــوازي لكم أو 
الذي يليه، تســـير بصـــورة أســـرع، فتجدون أنه من األنســـب 
لكـــم واألفضـــل أن تتحولـــوا إلـــى المســـار األســـرع حركـــة، 

خاصة إذا كنتم على عجلة من أمركم لبلوغ مقاصدكم.
لكـــن كثيًرا مـــا يحدث مـــا هو غيـــر متوقع أو محبـــذ، فما 
إن تنعطفوا نحو المســـار الموازي، حتى يشـــاء حظكم العاثر 
أن الســـيارات التـــي أمامكـــم تتوقـــف فجـــأة، أو تســـير، هي 
األخـــرى، ببـــطء، فيمـــا يحـــدث العكـــس تماًما في المســـار 
الـــذي خرجتم منه: تندفع فيه الســـيارات مســـرعة، متجاوزة 
بكثيـــر المـــكان الـــذي أصبحتـــم فيـــه، فينتابكـــم، لحظتهـــا، 
الندم، ألنكـــم اســـتعجلتم األمـــر، ولوأنكم  بقيتـــم حيث كنتم 
لوصلتم وجهتكم بشـــكل أســـرع، خاصـــة حين يتعـــذر عليكم 
العـــودة إلى المســـار الـــذي كنتـــم فيه نظـــًرا لســـرعة تدافع 

السيارات فيه، كأن لسان حالكم يقول: فات األوان!
مســـارات الحياة مثل مســـارات الطـــرق، خاصة الســـريعة 
منها. قـــد يكون أحدنا ســـائًرا في مســـار مســـتقر، آمن إلى 
حـــدود كبيـــرة أو معقولـــة، لكـــن الطموح فـــي االنتقـــال إلى 
مســـار آخـــر أســـرع قـــد يأتـــي إليـــه بنتائـــج وثمـــار أفضل، 
يحملـــه علـــى التحـــّول إليـــه، خاصـــة وأن مـــن ســـاروا عليه، 
قبلـــه، بلغوا مقاصدهـــم، فيمـــا ال زال هو يرواح فـــي المكان 
نفســـه، أو يتحـــرك فيـــه ببـــطء، كبطء ســـير الســـيارات في 
المســـار الواقف، لكنه ســـرعان ما يكتشـــف أن مـــا فعله كان 
مغامرة غير محســـوبة، عـــادت عليه بالخســـائر، وأفقدته ما 
كان لديـــه من مكاســـب، أو نالـــت منها كثيـــًرا أو قليـــًا، وال 
ينتبه إلـــى ذلـــك إال بعـــد فـــوات األوان، حين تصبـــح العودة 
للقهقـــرى مســـتحيلة أو صعبـــة، وال تخلـــو، فيما لـــو حاولها، 

من مخاطر.
هل هـــي دعوة للكـــّف عن الطمـــوح، ونحن نوقـــن تماًما أن 
في الطموح شـــيء، قليـــل أو كثير مـــن المغامـــرة، التي ال بّد 

منها؟
بالتأكيد ليـــس هذا ما ندعـــو إليه. ربما األصـــح القول إن 
مـــا يمكـــن أن نتعلمـــه مـــن تجاربنـــا المتكـــررة، أقصـــد غير 
الناجحة، في تغيير مســـارات الطريق ونحن نقود ســـياراتنا، 
هـــو التحلـــي بدرجـــة مـــن الصبـــر، وأال نتعجـــل فـــي اتخاذ 
وقيـــل  النصـــر)  إن  العـــرب:  قالـــت  وقديًمـــا  القـــرارات، 

الشجاعة( ما هو إال صبر ساعة.
ســـأبدو ميـــااًل لجعل الصبـــر قريـــن الشـــجاعة، ففي ذلك 
مـــا يغـــري ويجـــذب، بحيـــث ال تبـــدو الدعـــوة إلـــى التريـــث 
والتـــروي في اتخاذ القـــرارات تـــردًدا أو جبًنا أو استســـاًما 
للصعوبـــات أو انهزاًمـــا أمامهـــا، وإنمـــا بالعكـــس هـــي دعوة 
للتبصر، فالشـــجاعة تفقد الكثيـــر من معانيهـــا إن لم تقترن 
بالحكمة؛ حكمـــة تحديد الوقت المناســـب لإقبـــال والوقت 

المائم لإدبار.

مسارات الطريق .. 
مسارات الحياة

د. حسن مدن *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتب بحريني. 


